
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

 

(ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বৎসরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্ থ পরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্বাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরতে তথ্য: 

ক্ররমক 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরিি নাম 

উদ্ভাবরনি নাম উদ্ভাবরনি সংরিপ্ত রববিণ উদ্ভাবন গ্রহরণি য ৌরিকতা উদ্ভাবরকি নাম 

ও ঠিকানা 

কা যরক্রমি 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনি 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবারয়নে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো দেরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন দর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল 

পরয়ন্ট 

কর্ থকতথা নার্, 

পেবী, য ান 

ও ইরমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

সড়ক 

পরিবহন ও 

মহাসড়ক 

রবভাগ 

অনলাইন ভূরম 

ব্যবস্থাপনা 

দেেব্যাপী ছরিরয় র্াকা সওজ 

অরিেপ্তে ও রবআেটিরস’ে মূল্যবান 

ভূরর্ে দেকর্ থ, পরেেে থন বাাংরলা, 

করটজ, রেরসাট থ, রপকরনক স্পট, 

দপররাল পাম্প, রসএনরজ দেেন, 

ইজাোপ্রেত্ত ভূরর্ে তথ্য ইতযারে এ 

সফটওয়যারে সরিরবরেত কো 

আরছ । 

সওজ অরিেপ্তে ও রবআেটিরস’ে 

হাজাে হাজাে দকাটি টাকা 

মূরল্যে ভূরর্ ও স্থাপনা দেকর্ থ 

সাংেক্ষরণে আধুরনক দকান 

ব্যবস্থা না র্াকায় ভূরর্গ্রাসীো 

সহরজ আত্নসারতে অপরিষ্টায় 

রলপ্ত র্ারক। এ পরেরস্থরত দর্রক 

উত্তিদনে জন্য এই সফটওয়যাে 

প্রস্তুত কো হরয়রছ ।  

সড়ক পরিবহন 

ও মহাসড়ক 

রবভাগ 

সম্পন্ন যকান অর্ য 

ব্যয় হয়রন 

রনজস্ব 

ব্যবস্থাপনায় 

বাস্তবায়ন 

সম্পন্ন 

সািা যদরে 

বাস্তবায়নর াগ্য 

চী  

ইরনারভেন 

অর সাি 

অরতরিি 

সরচব 

য ান: 

০২৯৫৭৪০০৮ 

ই-যমইল: 

jsbudget@

rthd.gov.b

d 

২ অনলাইন অরিট 

ব্যবস্থাপনা 

এ রবভাগ এবাং আওতািীন 

অরিেপ্তে/কর্তথপক্ষ/সাংস্থাে অরর্ট 

আপরত্তে সাংরক্ষপ্ত রববেণ, সাংখ্যা, 

রনষ্পরত্তে জন্য গৃরহত ব্যবস্থা ও 

বতথর্ান অবস্থা সম্পরকথত তথ্যারে 

এ সফটওয়যারে সাংেক্ষণ কো 

হরে। 

প্ররতযকটি অনুরেরেে জন্য 

একটি করে ইউরনক 

আইরর্নটিরফরকেন নাম্বাে 

েরয়রছ। এ নাম্বাে রেরয় সাি থ 

কেরল প্ররতটি অনুরেরেে 

রবস্তারেত রববেণ পাওয়া র্ায়। 

একই ভারব কর্ থকতথাগরণে 

আইরর্ রেরয় সাি থ কেরল 

কর্ থকতথাে  অরর্ট আপরত্ত 

সম্পরকথত র্াবতীয় তথ্য মুহূরতথই 

পাওয়া র্ায়। 

সড়ক পরিবহন 

ও মহাসড়ক 

রবভাগ 

সম্পন্ন যকান অর্ য 

ব্যয় হয়রন 

রনজস্ব 

ব্যবস্থাপনায় 

বাস্তবায়ন 

সম্পন্ন 

সািা যদরে 

বাস্তবায়নর াগ্য 

চী  

ইরনারভেন 

অর সাি 

অরতরিি 

সরচব 

য ান: 

০২৯৫৭৪০০৮ 

ই-যমইল: 

jsbudget@

rthd.gov.b

d 

৩ অনলাইন 

মামলা 

সিকারি সম্পরি িিা ও সিকারি 

স্বার্ য সংিিরণ মামলা পরিচালনা 

কা যক্রম মরনটরিং যজািদাি কিাি 

মামলাি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনাি 

 রল প্ররতটি মামলাি সব যরেষ 

অবস্থা জানা সম্ভব হরে। এরত 

সড়ক পরিবহন 

ও মহাসড়ক 

সম্পন্ন যকান অর্ য 

ব্যয় হয়রন 

রনজস্ব 

বাস্তবায়ন 

সম্পন্ন 

সািা যদরে 

বাস্তবায়নর াগ্য 

চী  

ইরনারভেন 

অর সাি 



ব্যবস্থাপনা জন্য মামলা ব্যবস্থাপনা 

স টওয়যাি প্রস্তুত কিা হরয়রে।  

মামলাি য  যকান রবষয় সংরিষ্ট 

কম যচািীগণ অনলাইরন যদরে 

প্ররয়াজনীয় প্ররতকািমূলক 

ব্যবস্থা গ্রহণ কিরত পািরেন। 

রবভাগ ব্যবস্থাপনায় অরতরিি 

সরচব 

য ান: 

০২৯৫৭৪০০৮ 

ই-যমইল: 

jsbudget@

rthd.gov.b

d  



=০২= 

 

ক্ররমক 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরিি নাম 

উদ্ভাবরনি নাম উদ্ভাবরনি সংরিপ্ত রববিণ উদ্ভাবন গ্রহরণি 

য ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকি নাম 

ও ঠিকানা 

কা যরক্রমি 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনি 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবারয়নে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো দেরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

দর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কর্ থকতথা নার্, পেবী, 

য ান ও ইরমইল 

 

 

৪. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সড়ক 

পরিবহন ও 

মহাসড়ক 

রবভাগ, 

 সড়ক ও 

জনপর্ 

অরিদপ্তি। 

Vehicle 

Management 

System 

(VEMS) 

সিক ও জনপর্ অরিেপ্তে এবাং এে 

আওতািীন সর্স্ত অরফরস ব্যবহৃত র্ানবাহন ও 

সেঞ্জার্ এে র্াবতীয় তথ্য এই রসরেরর্ 

সাংেক্ষণ কো হয়। র্ানবাহন ও সেঞ্জার্ এে 

িেণ, দিরসস নাং, র্রর্ল, ইনরভন্টেী নাং, 

ব্যাটােী সাইজ, এলটরর্ন্ট অরফসসহ আেও 

অন্যান্য তথ্য সাংেক্ষণ কো হয় এবাং সওজ 

অরিেপ্তে ও র্ন্ত্রণালরয়ে িারহো অনুর্ায়ী 

রেরপাট থ প্রোন কো হয়। 

 

জবাবরদরহতা 

ও সেতাি 

লরিয 

যমাোঃ কামাল 

উরিন 

উপ-রবভাগীয় 

প্ররকৌেলী, 

(চোঃদাোঃ) 

য িী যমইনরটন্স 

সড়ক উপ-

রবভাগ, ঢাকা। 

১০০% 
রনজস্ব 

ব্যবস্থাপনায় 
০১-১২-২০১৬ হযাঁ 

কাজী সাঈদা মমতাজ 

করম্পউটাি রসরেম 

এনারলে, সওজ, 

য ানোঃ 

০১৭৩০৭৮২৫১৫ 

ই-যমইল: 

csa@rhd.gov.bd 

 

 

৫. 

 

Tender 

Database 

Management 

System 

 

সিক ও জনপর্ অরিেপ্তে (সওজ)-এে 

তারলকাভুক্ত ঠিকাোেরেে রবরভি তথ্য এবাং 

নরর্ (র্া েেপত্র র্ািাই-বাছাইরয়ে জন্য 

প্ররয়াজন) Online রভরত্তক Tender 

Database Management System এ 

সাংেক্ষন কো হয়। এই সর্স্ত তথ্য এবাং নরর্ 

েেপরত্রে র্ািাই-বাছাইরয়ে কাজ সহজ, স্বে 

এবাং তোরিত করে। 

দিপত্র 

মূল্যায়রনি 

সহজী কিরনি 

লরিয 

যমাোঃ আবুল 

কারেম ভুইয়া 

অরতরিি প্রিান 

প্ররকৌেলী, সওজ 

প্লারনং এন্ড 

যমইনরটন্স উইং, 

ঢাকা যজান। 

১০০% ৫২ লি ০১-১০-২০১৭ হযাঁ 

 

 

৬. 

 CMS-iBAS 

integration 

সওজ এে রবরভি েপ্তে, র্াঠ পর্ থারয়ে 

কার্ থালরয় আরর্ থক দলনরেন সমূরহে তথ্য প্রিান 

রহসাব েক্ষণ কর্ থকতথাে সারর্ সার্ঞ্জস্য কোে 

জন্য CMS এে সাভ থাে এে তথ্য ও iBAS 

সাভ থারেে সারর্ integration কো হরয়রছ। 

এে ফরল েপ্তে ও র্াঠ পর্ থারয়ে কার্ থালরয়ে 

কারজে গরত এবাং আরর্ থক দলনরেরনে স্বেতা 

ও জবাবরেরহতা বািরব। 

প্রিান রহসাব 

িিন 

কর্ থকতথাে 

তরথ্যে সারর্ 

সামঞ্জস্য 

কিরণি লরিয 

কাজী সাঈদা 

মমতাজ 

করম্পউটাি 

রসরেম 

এনারলে, সওজ, 

ম্যারনজরমন্ট 

ইন িরমেন 

যসল, ঢাকা। 

৯৫% - এেরনা হয় নাই হযাঁ 



=০৩= 

 
ক্ররমক 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরিি নাম 

উদ্ভাবরনি নাম উদ্ভাবরনি সংরিপ্ত রববিণ উদ্ভাবন 

গ্রহরণি 

য ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকি নাম 

ও ঠিকানা 

কা যরক্রমি 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনি 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে 

? 

বাস্তবারয়নে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো দেরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

দর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কর্ থকতথা নার্, পেবী, 

য ান ও ইরমইল 

 

৭. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সড়ক 

পরিবহন ও 

মহাসড়ক 

রবভাগ, 

 সড়ক ও 

জনপর্ 

অরিদপ্তি। 

Bridge 

Album 

দসতু অযালবার্ প্রণয়রণে লরক্ষয ২০০৮-২০০৯ সাল 

দর্রক রনরর্ থতব্য দসতুে তথ্য, কারেগেী ও আরর্ থক 

তথ্যারেসহ হালনাগােকৃত ছরব সম্বরলত তথ্য ভান্ডাে 

ততেী কো হরয়রছ। ফরল দজান রভরত্তক, 

র্হাসিকরভরত্তক রকাংবা দেরেে অঞ্চলরভরত্তক ও 

বছেরভরত্তক দর্ দকান সিক দসতুে প্ররতরবেন দর্ 

দকান সর্য় প্রনয়ণ কো সম্ভব। এ সফটওয়যাে 

ব্যবহাে করে ভরবষ্যরত রনরর্ থতব্য দসতুে তথ্যরে 

সব থো অন্তভু থক্ত কো র্ারব। দসতুে এসব তথ্যরে 

ভরবষ্যরত দসতুে রনর্ থাণ ও েক্ষণারবক্ষরণ সহায়তা 

কেরব। 

ব্রীরজি তথ্য 

সহরজ 

পাওয়াি 

জন্য। 

পরিমল রবকাে 

সুত্রিি 

অরতরিি প্রিান 

প্ররকৌেলী 

(অবসিপ্রাপ্ত) 

 

১০০% - ০১-০৭-২০১৭ হযাঁ 

কাজী সাঈদা 

মমতাজ 

করম্পউটাি রসরেম 

এনারলে, সওজ, 

য ানোঃ 

০১৭৩০৭৮২৫১৫ 

ই-যমইল: 

csa@rhd.gov.b

d 

 

 

৮. 

PIMS- 

NID, TIN 

& Driving 

License 

Informatio

n 

Integration 

সওজ এে কর্ থকতথা/কর্ থিােীরেে পােরসানাল 

র্াটারবইজ এ জাতীয় পরেিয়পত্র নম্বে, আয়কে 

রববেণী নম্বে, ড্রাইরভাং লাইরেস নম্বে সাংযুক্ত কো 

হরয়রছ। ফরল  কর্ থকতথা/কর্ থিােীগণ পূণ থাঙ্গ তথ্য 

সম্বরলত পােরসানাল র্াটােীট রবরভি োপ্তরেক 

কারজ ব্যবহাে কেরত পােরছন। 

সকল তথ্য 

সংিিরনি 

লরিয 

সরচব 

সড়ক পরিবহন 

ও মহাসড়ক 

রবভাগ, সড়ক 

পরিবহন ও 

যসতু মন্ত্রণালয়। 

১০০% - ০১-০৭-২০১৬ হযাঁ 

 

 

৯. 

Meeting 

Schedule 

System for 

Chief 

Engineer 

Meeting Schedule System এ সিক ও 

জনপর্ অরিেপ্তরেে প্রিান প্ররকৌেলী র্রহােরয়ে 

প্ররতরেরনে এবাং পূব থরনি থারেত সভা বা অনুষ্ঠারনে 

তথ্য, সর্য়, স্থান ইতযারে র্াটারবরজ সাংেক্ষণ কো 

হয় এবাং করম্পউটাে বা টিরভ রিরন দেিা র্ায় 

এবাং পূব থরনি থারেত সভা বা অনুষ্ঠারনে তথ্য িরলাং 

করে দেিরত পারেন। ফরল প্রিান প্ররকৌেলী 

র্রহােয় সহরজই প্ররতরেরনে এবাং পূব থরনি থারেত সভা 

সর্রে অবরহত হরত পারেন। Meeting 

Schedule System সওজ এে অন্যান্য 

প্ররকৌেলীগণও ব্যবহাে কেরত পারেন। 

প্রিান 

প্ররকৌেলী, 

সড়ক ও 

জনপর্ 

অরিদপ্তি, 

ঢাকা এি 

রমটিং এি 

তথ্য সহজী 

কিরনি 

লরিয। 

প্রিান 

প্ররকৌেলী, 

সড়ক ও 

জনপর্ 

অরিদপ্তি, 

সড়ক ভবন, 

ঢাকা 

 

১০০% - ০১-০৭-২০১৬ হযাঁ 



 

 

১০. 

 

 

Document 

Manageme

nt System. 

সকল পুিাতন িকুরমন্ট এই স টওয়যাি এি 

মাধ্যরম সংিিরণি ব্যবস্থা। 

সকল 

িকুরমন্ট 

সংিিরনি 

জন্য 

কাজী সাঈদা 

মমতাজ 

করম্পউটাি 

রসরেম 

এনারলে, সওজ 

১০০% 
১.৯৮ যকাটি 

টাকা 
০১-১২-২০১৭ হযাঁ 



=০৪= 

 
ক্ররমক 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরিি নাম 

উদ্ভাবরনি নাম উদ্ভাবরনি সংরিপ্ত রববিণ উদ্ভাবন গ্রহরণি 

য ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকি নাম ও 

ঠিকানা 

কা যরক্রমি 

অগ্রগরত (%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনি 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে 

? 

বাস্তবারয়নে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো দেরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

দর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কর্ থকতথা নার্, পেবী, 

য ান ও ইরমইল 

১১. 

সিক 

পরেবহন ও 

র্হাসিক 

রবভাগ, 

বাাংলারেে 

দোর্ 

রােরপাট থ 

অর্রেটি 

(রবআেটিএ) 

অনলাইরন 

দর্াটের্ারনে 

রফটরনস রফ 

কযাললেরলটে 

গ্রাহকগণ ঘরে বরস অনলাইরন 

রবআেটিএ’ে 

দর্াটের্ারনেরফটরনসরফজানরত 

পােরবন। 

দসবাগ্রহীতাগরণ

ে সর্য়, অর্ থ 

সাশ্রয় কো ও 

রবআেটিএ’ে 

কারজ স্বেতা 

আনয়ন। 

এ.এইি.এর্. 

আরনায়াে পােরভজ, 

রসরনয়ে করম্পউটাে 

অপারেটে, রবআেটিএ 

১০০% - দকরিয়ভারব 

প্রস্তুত কোয় 

সাোরেরে 

একসারর্ িালু 

হরয়রছ। 

- 

েীতাাংশু দেিে 

রবশ্বাস 

পরেিালক 

(অপারেেন) 

দফানঃ ৯১১৩৭১৩, 

ফযাক্সঃ ৯১১৬১৬৩ 

ই-দর্ইলঃ 

do@brta.gov.b

d 

১২ অনলাইরন নতুন 

দর্াটের্ারনে 

দেরজরেেন রফ 

কযাললেরলটে। 

গ্রাহকগণ ঘরে বরস অনলাইরন নতুন 

দর্াটের্ারনে দেরজরেেন রফ জানরত 

পােরবন। 

দসবাগ্রহীতাগরণ

ে সর্য়, অর্ থ 

সাশ্রয় কো ও 

রবআেটিএ’ে 

কারজ স্বেতা 

আনয়ন। 

এ.এইি.এর্. 

আরনায়ােপােরভজ, 

রসরনয়েকরম্পউটােঅ

পারেটে, 

রবআেটিএ 

১০০% - দকরিয়ভারব 

প্রস্তুত কোয় 

সাোরেরে 

একসারর্ িালু 

হরয়রছ। 

- 

১৩ দর্াটের্ারনে 

রফটরনরসে দর্য়াে 

উত্তীরণ থে পূরবই 

দর্াটের্ারনে 

র্ারলকগণরক 

এসএর্এস এে 

র্াধ্যরর্ অবগত 

কো। 

দর্াটের্ারনে রফটরনরসে দর্য়াে 

উত্তীরণ থে পূরবই দর্াটের্ারনে 

র্ারলকগণরক এসএর্এসএে র্াধ্যরর্ 

অবগত কো হয়। 

দসবাগ্রহীতাগরণ

ে সর্য়, অর্ থ 

সাশ্রয় কো ও 

রবআেটিএ’ে 

কারজ স্বেতা 

আনয়ন। 

েরফলেজ্জার্ান ভূঞা, 

উপপরেিালক (ইরঞ্জ:), 

রবআেটিএ 

১০০% - দকরিয়ভারব 

প্রস্তুত কোয় 

সাোরেরে 

একসারর্ িালু 

হরয়রছ। 

- 

১৪ অনলাইরন 

দর্াটের্ারনে 

ট্যাক্সরটারকন রফ 

কযাললেরলটে; 

গ্রাহকগণ ঘরে বরস অনলাইরন 

রবআেটিএ’ে দর্াটের্ারনে 

ট্যাক্সরটারকন রফ জানরত পােরবন। 

দসবাগ্রহীতাগরণ

ে সর্য়, অর্ থ 

সাশ্রয় কো ও 

রবআেটিএ’ে 

কারজ স্বেতা 

আনয়ন। 

এ.এইি.এর্. 

আরনায়াে পােরভজ, 

রসরনয়ে করম্পউটাে 

অপারেটে, 

রবআেটিএ 

১০০% - দকরিয়ভারব 

প্রস্তুত কোয় 

সাোরেরে 

একসারর্ িালু 

হরয়রছ। 

- 



=০৫= 

 
ক্ররমক 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরিি নাম 

উদ্ভাবরনি নাম উদ্ভাবরনি সংরিপ্ত রববিণ উদ্ভাবন গ্রহরণি য ৌরিকতা উদ্ভাবরকি নাম 

ও ঠিকানা 

কা যরক্রমি 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনি 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে 

? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব 

রকনা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো দেরে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন 

দর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কর্ থকতথা নার্, পেবী, 

য ান ও ইরমইল 

১৫ 

সিক 

পরেবহন ও 

র্হাসিক 

রবভাগ, 

বাাংলারেে 

দোর্ 

রােরপাট থ 

অর্রেটি 

(রবআেটিএ)  

ড্রাইরভাং করম্পরটরে 

দটেরবারর্ থে 

পেীক্ষার্ীরেে রলরিত 

পেীক্ষা কার্ থক্রর্ 

অরটারর্েন  

 

করম্পউটাোইজর্  পদ্ধরতরত 

ড্রাইরভাং করম্পরটরে 

দটেরবারর্ থে পেীক্ষার্ীরেে 

রলরিত পেীক্ষা গ্রহণ। 

রবআেটিএ’ে কারজ স্বেতা 

আনয়ন। 

েীতাাংশু দেিে 

রবশ্বাস 

পরেিালক 

(অপারেেন) 

 

৬০% - 

পাইলট রহরসরব 

ঢাকা দর্ররা 

সারকথল-২ 

(ইলেরেয়া)-দত 

িালু কো হরব। 

সফল হরল 

রবআেটিএ’ে 

সকল সারকথল 

পর্ থায়ক্ররর্ এ 

পদ্ধরত িালু কো 

হরব। 

বাস্তবায়ন

দর্াগ্য 

েীতাাংশু দেিে রবশ্বাস 

পরেিালক 

(অপারেেন) 

দফানঃ ৯১১৩৭১৩, 

ফযাক্সঃ ৯১১৬১৬৩ 

ই-দর্ইলঃ 

do@brta.gov.bd 

১৬ ইরলক্ট্ররনক-লান থাে 

ড্রাইরভাং লাইরসে 

ইস্যয (রবআেটিএ 

সারভ থস দপাট থাল) 

রবআেটিএ’ে সকল দসবাসমূহ 

গ্রাহকগণ ঘরে বরস অনলাইরন 

আরবেন কেরত পােরবন। 

দসবাগ্রহীতাগরণে সর্য়, অর্ থ 

সাশ্রয় কো ও রবআেটিএ’ে 

কারজ স্বেতা আনয়ন। 

৮০% 

প্রিানর্ন্ত্রীে

কার্ থালরয়ে 

এটুআই 

দপ্রাগ্রারর্ে 

এসআইএফ

ফারন্ডে 

সহায়তায় 

বাস্তবায়ন 

হরে। 

রবআেটিএ 

সারভ থস 

দপাট থালটি 

দকরিয়ভারব 

প্রস্তুত কোয় তা 

একসারর্ 

সাোরেরে িালু 

হরব। 

বাস্তবায়ন

দর্াগ্য 

১৭ 

সিক পরেবহন 

ও র্হাসিক 

রবভাগ 
ও 

রবআেটিরস 

র্াত্রী দসবাে র্ারনািয়ন নাোয়ণগঞ্জ-ঢাকা রুরট কাউন্টাে 

স্থাপন, সর্য়স্যরি রনি থােণ করে 

দবার্ থ স্থাপন, বারস  দর্াবাইল নাং, 

ই-দর্ইল অরভরর্াগ বক্স, 

স্বল্প সর্রয় হয়োরনমুক্ত র্ারত্র 

দসবা প্রোন 
দর্াঃ জার্রেে 

আলী 
ও 

দর্াঃ েহীদুল 

ইসলার্ 

 
ম্যারনজাে, 

১০০% ২০,০০০/- - হযাঁ 

জনাব দর্াঃ আবু বকে 

রসরিক, ম্যারনজাে 

(প্লযারনাং), রবআেটিরস 
দফান- ০১৭১২৫২৮৭৬৬ 

ই-দর্ইল: 

absbrtc@yahoo.c

om 

mailto:do@brta.gov.bd


রবআেটিরস 
 

 


